
บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ได้รูปแบบการบูรณาการการจัด

การศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหา

การศึกษาในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน โดยด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) มีวิธีด าเนนิการวิจัย ดังนี้ 

 

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาการศกึษาในชุมชมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่ ประกอบด้วย   

1. คณะกรรมการสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน 

2. ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเรียนในโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 

2560  จ านวน 339 คน 

3. ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 4 คน (ด้านเกษตรกรรม 1 คน ด้านภาษาและวรรณกรรมเพลงกล่อมเด็ก 1 คน ด้าน

ประเพณี 1 คน ด้านหัตถกรรม ของเล่นเด็ก 1 คน) 

4. ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  1 คน 

และคณะครูที่สอนในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ านวน 24 คน 

5. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (EC 2205) 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  (Culture and Thai Wisdom in Child 

Rearing) จ านวน 57 คน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา (EC 4901) การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research in Early Childhood Level) 

ที่มผีูว้ิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 6 คน 

5. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในช้ันเรียนของ

นักศึกษาฯ ประจ าปีการศกึษา 2560 จ านวน 100 คน 
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วธิีด ำเนินกำรวจิัย  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้การพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดย

วิธีการ ดังนี้ 

1.1 ประชุมกลุ่ม (Focus group) กับ คณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560 จ านวน 15 คน 

1.2 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) จัดเวทีเสวนาย่อย จัดเวที        

คืนความรูสู้่ชุมชน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open house กับผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเรียน

ในโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 339 คน และ จัดเวทีคืน

ความรูสู้่สังคม  

3. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชมเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้ง 4 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการ Snow ball ได้แก่    

ด้านเกษตรกรรม 1 คน ด้านภาษาและวรรณกรรมเพลงกล่อมเด็ก 1 คน ด้านประเพณี 1 คน 

ด้านหัตถกรรม ของเล่นเด็ก 1 คน 

4. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และ จัดนิทรรศการ-จัดเวที

เผยแพร่องค์ความรู้  ด้วยรูปแบบ “การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหา

การศึกษาในชุมชนแบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” เพื่อการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน กับ 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  1 คน และคณะครู  

ที่สอนในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน 

(ทั้งนี ้กิจกรรมในรายการที่ 1-5 ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม)  

5. จัดค่ายปรับกระบวนทัศน์ของนักศึกษาต่อชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สัมภาษณ์เชิงลึก การประเมินแบบสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์

ผู้สอน กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (EC 2205) 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  (Culture and Thai Wisdom in Child 

Rearing) จ านวน 57 คน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา (EC 4901) การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research in Early Childhood Level) 

ที่มผีูว้ิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 6 คน 

5. การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน และ ใช้การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจั ยในช้ันเรียนของ
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ภำพท่ี 3.1 สรุปวิธีด าเนนิการวิจัย 

Field study 
 

สบืค้นองค์ความรู้  แบบสรา้งตนเพื่อชีวติและสังคม 

 

ทดลอง 

รูปแบบ 

นักศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 100 คน (รายละเอียดเสนอในข้อ 2 การทดลอง

ภาคสนาม) 

สรุปวิธีด าเนนิการวิจัยในภาพที ่3.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย       

การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้มีเครื่องมือในขั้นตอนการศึกษาภาคสนามและการทดลอง

ภาคสนาม เพื่อสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรูจ้รยิธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้าง

ตนเพื่อชีวิตและสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็น

นวัตกรรม (Innovation) ทางการศึกษาปฐมวัย ที่มีองค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ดังนี้ 

1. รูปแบบประชุมกลุ่ม (Focus group) กับคณะกรรมการสถานศึกษา (รายชื่อแสดงใน

ภาคผนวก) 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การจัดเวที

เสวนาย่อย จัดเวทีคนืความรู้สูชุ่มชน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวชิาการ Open house กับผูป้กครอง   

3. รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุม

ชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้ง 4 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการ Snow 

ball ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม 1 คน ด้านประเพณี อ้อผญ๋า 1 คน ด้านภาษา ด้านหัตถกรรม      

ของเล่นเด็ก 1 คน และวรรณกรรมเพลงกล่อมเด็ก 1 คน ได้แก่ นายสมชาย จงวัฒนา         

นายศรีจืน แก้วบุญเรอืง นายค า กันธะวังค์ และ นางปา จันตาเรือง   

4. รูปแบบการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และ จัดนิทรรศการ-จัด

เวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ด้วยรูปแบบ “การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหา

การศึกษาในชุมชนแบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” เพื่อการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน กับ 

บูรณาการ  

DR 11
&

ปัญหา

ความ

ตอ้งการ 

ศกึษาภาคสนาม 

 

DR 22
&  

ฐานขอ้มูล

Wisdom, SBM 

 

DR 33
&  

สร้าง&พัฒนารูปแบบฯ 

พัฒนาครู นักศกึษาฯ นกัเรียน 

ได้พัฒนา 

และ

แก้ปัญหา 

การศกึษา

ตามความ

ตอ้งการ

ชุมชน 

Quasi Experimental 
 

ทดลองภาคสนาม 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 ทดลอง 

พัฒนา 

ผลสัมฤทธิฯ์การ

เรียนรู้นักเรียน 

พัฒนำท้ัง

ระบบโรงเรียน 
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ผู้บริหาร และคณะครูที่สอนในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 

2560 (รายชื่อแสดงในภาคผนวก) 

5. รูปแบบจัดค่ายปรับกระบวนทัศน์ของนักศึกษาต่อชุมชน และ รูปแบบการจัด

ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา (EC 2205) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  (Culture 

and Thai Wisdom in Child Rearing) (รายชื่อแสดงในภาคผนวก) และ  

6. รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และ รูปแบบการประชุมสัมมนา

เชงิปฏิบัติการตลอดปีการศกึษา และ จัดนทิรรศการ-จัดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ (ร่วมกิจกรรม

กับคณะครูที่สอนในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตลอดรายการ) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (EC 

4901) การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research in Early Childhood Level) ที่มีผู้วิจัย

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 6 คน ได้แก่ นางสาวสิริกานต์ กิติ 

นางสาวพิมพรรณ อินต๊ะอุ่น นางสาว เพียงเพ็ญ พงษ์สม นางสาวสุมิตรา จันสองจัน นางสาว

ณัฐธิดา  พิมคะสัน นางสาวอิสริยา ชุมภูศรี นางสาวจุฑามาศ มณีธร และ     นางสาวภัสสร 

ค าทูน (ทั้งนี้งานวิจัยในช้ันเรียนมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม ซึ่งมีการสร้างและการ

หาประสิทธิภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลองภาคสนาม โดยพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยใน

ช้ันเรียน และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (Pre-test & Post-test) ส าหรับนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาฯ ประจ าปี

การศกึษา 2560 (2) เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ชุดการเรียนรู้ของวิจัยในช้ันเรียนจ านวน 4 เรื่อง 

(3) แบบสังเกตพฤติกรรมในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 

2560) 

7. แบบประเมินสะท้อนคดิของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 

 

กำรสร้ำงและกำรหำประสทิธิภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

เครือ่งมอืที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลการศกึษาภาคสนาม มจี านวน 7 ชุดรูปแบบ ได้แก่  

1. รูปแบบประชุมกลุ่ม (Focus group) กับคณะกรรมการสถานศกึษา  
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2. รูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รูปแบบการจัด

เวทีเสวนาย่อย รูปแบบการจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน และรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน

วิชาการ Open house กับผูป้กครอง   

3. รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุม

ชมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่  

4. รูปแบบการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และ จัดนิทรรศการ-จัด

เวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ด้วยรูปแบบ “การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหา

การศึกษาในชุมชนแบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” เพื่อการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน กับ 

ผู้บริหาร และคณะครูที่สอนในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจ าปีการศึกษา 

2560  

5. รูปแบบจัดค่ายปรับกระบวนทัศน์ของนักศึกษาต่อชุมชน และ รูปแบบการจัด

ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา (EC 2205) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  (Culture 

and Thai Wisdom in Child Rearing)   

6. รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 กับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา (EC 4901) การวิจัยในช้ัน

เรียน (Classroom Action Research in Early Childhood Level) ที่มีผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560   

7. แบบประเมินสะท้อนคดิของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 

ขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือโดยสร้างรูปแบบเครื่องมือที่ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลการศกึษาภาคสนาม 7 รูปแบบ คือ น าไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลการศึกษาภาคสนามไปให้ผู้เช่ียวชาญที่ท างานเกี่ยวข้องกับการศึกษาจ านวน       

5 คน ได้พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) (รายละเอียดของรายชื่อ

ผู้เช่ียวชาญแสดงไว้ในภาคผนวก) จากนั้นน าผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณ

ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (IOC = 0.89) พบว่า รูปแบบที่ 1-7 มีความเหมาะสม

สอดคล้องดี และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ โดย รูปแบบที่ 3 ให้ใช้ค าถามหลัก 

(Key Questions) ตามด้วยค าถามต่อเนื่อง (Follow up Questions) ต่อด้วยค าถามเจาะลึก 

(Probe) เมื่อน าผลการปรับปรุงแนวการสัมภาษณ์ระดับลึก แล้วจึงน าไปด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม ต่อไป 

 



 95 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนนิการตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. การปฐมนเิทศ 

2. การประเมนิพืน้ฐานความรู ้ทักษะ เจตคตผิูเ้รียน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียน 

4. การวัดผลระหว่างเรียน / กิจกรรมการเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วม 

5. การศกึษาชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้ 

5.1  ศึกษาข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาที่เกิดจากไม่มีส่วนร่วม บนฐาน

ของภูมิปัญญาและสถานศกึษา 

5.2  พัฒนาการวิ เคราะห์สถานการณ์ปัจุจบันและปัญหาการศึกษา เ ช่น 

สถานการณป์ัจจุบัน ความคาดหวัง ความเป็นจริง การท าให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและ

การพัฒนาที่เกิดจากกิจกรรมนี้ 

5.3 พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการศึกษาจากการแก้ปัญหาและการพัฒนาตาม

ความตอ้งการของชุมชนด้วยภูมปิัญญาชาวบ้าน และหลักการวิชาการ 

5.4  ทดลองใช้ร่วมกับชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรม สัมมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และการมสี่วนรว่มกับชุมชน เป็นต้น 

5.5  วิเคราะหผ์ลที่ได้รับและสังเคราะหข์้อมูล 

5.6 น าเสนอการรายงานผล อภปิรายผล และสะท้อนผลของการด าเนินกิจกรรม 

5.7 ประเมินผลการเรียน และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย  

 1. หลักการบูรณาการการสอนฯ วิเคราะห์จากผลการประเมินผลการเรียน แฟ้มสะสม 

ผลงาน ใบสะท้อนความคิดเห็นที่มตี่อกระบวนการเรียนการสอน 

 2. เหตุปัจจัยที่ท าให้การบูรณาการการสอนฯ ประสบผลส าเร็จ วิเคราะห์จากแบบ

ประเมินคุณลักษณะบัณฑติ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 

 3. การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการบูรณาการวิเคราะห์จาก

แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิต แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา

ของประชาชนที่ร่วมกระบวนการบูรณาการฯ อาศัยการวิเคราะหจ์ากแบบสัมภาษณ์ 

4. รูปแบบการจัดการศึกษาที่ได้จากปัญหาและความต้องการของชุมชน วิเคราะห์จาก 

แบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและนักศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แบบบันทึกประจ าวันของครู กิจกรรมการพัฒนาครู, ผู้ปกครอง และ

นักศึกษา เช่น Time line,  Mind Map, การสัมมนา, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แบบ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาบนฐานของ          

ภูมปิัญญาและสถานศกึษา ตามความต้องการของชุมชน 

 

สถำนที่ท ำวิจัยเก็บข้อมูล 

 พืน้ที่เป้าหมาย เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่  

 

ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวจิัย 

ใช้ระยะเวลา 12 เดือน โดยแบ่งการท างานเป็น 3 ระยะ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ระยะเตรียมการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

กระบวนการเรียนการสอนเชงิบูรณาการ และการศกึษาชุมชน 

2. ระยะที่ 1 ระยะด าเนินการวจิัยตามกระบวนการบูรณาการฯ 

เป็นช่วงเวลาของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ซึ่งท าการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลภาคสนาม และน ามาประกอบกระบวนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยการแบ่ง 

กลุ่มย่อยเสวนาผ่านรูปแบบเวทีชาวบ้าน 

3. ระยะที่ 2 ระยะหลังการด าเนินการวจิัยตามกระบวนการบูรณาการฯ 

เป็นช่วงเวลาของการด าเนินงานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยจัด

เวทีสรุปผลการปฏิบัติการกับชุมชน เพื่อน าทางเลือกในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ในชุมชน 

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรวจิัยท่ีมีอยู่   

 เครือข่ายชุมชน กลุ่มองค์กรชาวบ้าน องค์การพัฒนาเอกชน ที่มีการเชื่อมประสานไว้

โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านเครือข่ายฯ จะสามารถช่วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การให้

ข้อมูลและการรับผลประโยชน์จากผลการวิจัย  
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แผนกำรด ำเนินงำนตลอดกำรวจิัย 

1. กิจกรรมระยะเตรยีมกำรวิจัย 

ตำรำงท่ี 3.1 กิจกรรมระยะเตรียมการวจิัย 

เดือน 

ที่ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำร 

1 -  ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและ

ศกึษาชุมชน 

-  เพื่อรวบรวมแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ

เข้าใจชุมชน 

-  ศกึษาจากเอกสาร

งานวิจัยลง 

พืน้ที่ชุมชน 

1 -  วางแผนการจัดท า

เอกสารประกอบการสอน

และสื่อ 

การสอน แบบประเมิน

ต่างๆ 

-  เพื่อเตรียมการสร้าง

เครื่องมือการวิจัย 

-  เขียนเอกสาร

ประกอบการสอน

เตรียมและผลติสื่อการ

สอน  

แบบทดสอบ แบบ

ประเมินต่างๆ 

2 -  เขียนเอกสารประกอบ 

การสอนและสื่อการเรียน 

การสอน สร้างเครื่องมอื

ประเมินแบบต่างๆ 

-  เพื่อจัดหาปัจจัยใน

การสอนให้สมบูรณ์ 

และจัดท าเครื่องมือ

วิจัย 

-  รวบรวม เรยีบเรียง

เอกสารและสร้าง

เครื่องมือวจิัยหาแหล่ง

อ้างองิ 

3 

-  ทดลองใช้เครื่องมอืวิจัยที่

อยู่ในกระบวนการบูรณา

การฯ 

-  เพื่อปรับปรุง

เครื่องมือการวิจัยใหม้ี

คุณภาพ 

-  ท าเครื่องมือวิจัยไป

ทดลองกับ 

นักศึกษาและ

ประชาชนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างประชากร 

 

2. กำรด ำเนินกิจกรรมระยะที่ 1: ระยะด ำเนินกำรวิจัยตำมกระบวนกำรบูรณำ

กำรฯ 

เป็นช่วงเวลาของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ซึ่ งท าการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลภาคสนาม และน ามาประกอบกระบวนการเรียนการสอนเชงิบูรณาการ โดยการแบ่งกลุ่ม

ย่อยเสวนาผ่านรูปแบบเวทีชาวบ้าน ดังแสดงในตารางที่ 3.2 หน้าถัดไป 

 



 98 

ตำรำงท่ี 3.2 การด าเนินกิจกรรมระยะที่ 1 

เดือน 

ที่  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำร 

1-4 

-วางแผนเขียน มคอ. 3 

- เตรียมการและจัดการเรียน

การสอน 

-  เพื่อจัดการเรียนการ

สอนให้ตรงตาม

หลักสูตร 

-  จัดกิจกรรม

การเรียนการ

สอนตามแนว

การสอน และ

แผนการสอน 

5 

-  ค่ายปรับกระบวนทัศนข์อง 

นักศึกษาต่อชุมชน 

-  เพื่อปรับกระบวน

ทัศนข์อง 

นักศึกษาต่อชุมชน 

และ 

เตรียมตัวในการ

เข้าถึงชุมชน  

-  เพื่อประเมิน

ความคิด ทัศนคติ 

ความรูแ้ละความ

เข้าใจของนักศกึษา

เรื่องวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา การอบรม

เลี้ยงดูเด็ก           

สิ่งแวดล้อมกับชุมชน 

-  การระดม

ความคิด 

-  เสริมสรา้ง

แนวคิดให้

ตระหนักถึง

ชุมชน 

-  การมสี่วนรว่ม

ในการท างาน 

ความสามัคคี 

-  ความมี

จรยิธรรม และ 

คุณธรรม 

-  การสรา้ง

จติส านึกด้าน 

การศกึษาเพื่อ

การพัฒนาชุมชน 
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เดือน 

ที่  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำร 

5 -  ศกึษาข้อมูลพื้นฐานของ

ชุมชนจากเอกสารและ

ส ารวจสภาพทั่วไป – ออก

พืน้ที่ ประมาณ  

2 ครั้ง 

-  เพื่อให้ทราบข้อมูล

พืน้ฐานชุมชน 

-  เพื่อสร้าง

ความคุ้นเคย              

ของนักวิจัย นักศกึษา

กับชุมชน 

-  การสังเกตจาก

ชาวบ้าน 

-  การประชุม

พูดคุยกับผูน้ า

ชุมชน 

-  การประมวล

ภาพรวมของ

ชุมชน 

6 -  ฝกึทักษะการใชว้ิจัยและ

พัฒนารูปแบบการศกึษา 

(Training & Practice) 

-  เพื่อเพิ่มพูนทักษะใน

การใชเ้ครื่องมอืการ

วิเคราะหท์าง 

การศกึษา 

-  เพื่อให้นักศึกษา

สามารถมีความรู ้

และทักษะ ตลอดจน

สามารถน าทักษะไป

ใช้งานได้ 

-  การฝึกอบรม

การใชเ้ครื่องมอื 

-  การฝึกปฏิบัติ

จรงิดว้ยตนเอง 

6 

-  ศกึษาข้อมูลของชุมชน โดย

การเก็บรวบรวมภาคสนาม 

โดยการจัดเวทีกลุ่มย่อย

เสวนากับชาวบ้าน 

-  สร้างความคุ้นเคย

กับชาวบ้าน                                 

-  ศกึษาข้อมูลปัจจุบัน

ของ 

ชุมชน (แบบเจาะลึก) 

- ศกึษาปัญหาปัจจุบัน

ของชุมชน 

-  แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์ 

-  การสัมภาษณ์

แบบลึก 

-  การประชุมกัน 

Key Informants 

/ ชาวบ้าน 

-  รวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูล 
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เดือน 

ที่  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำร 

7-11 -  ด าเนนิการบูรณาการวิชา

วิจัยชุมชนเพื่อ ศึกษาปัญหา

ชุมชน โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้

หลักการวิจัย และ จัด

กิจกรรมต่างๆ เชน่ Time 

line, Mind Map, อบรม

สัมมนา, อบรมเชิงปฏิบัติการ

แก่ครู ผู้ปกครอง/ นิเทศการ

จัดการเรยีนรู้ของครู/ จัด

กิจกรรมศกึษาดูงานโรงเรียน

แก่นักศึกษา/ ถอดบทเรียน 

และจัดท าหนังสอืเล่มเล็ก

ทางการศึกษา/ จัด

นิทรรศการ 

-  เพื่อยืนยันปัญหา

ของชุมชน 

-  เพื่อการท างาน

ร่วมกันในการสืบค้น

ปัญหาของชุมชน

เบือ้งต้น 

- น าปัญหาของชุมชน

เข้าสู่กระบวนการวิจัย

ร่วมกับชุมชน 

-  รายงานของ

กลุ่มในการ

วิเคราะหป์ัญหา

ชุมชน 

- น าเสนอปัญหา

ชุมชนที่ค้นพบ

ในห้องเรยีน 

- ด าเนนิการวิจัย

ร่วมกับชุมชน

ผา่นวิชาการ

วิจัย 

12 

-  สรุปผล / วเิคราะห์ผลจาก

การด าเนินงานวิจัย/ เผยแพร่

การวิจัย และ เทคโนโลยี/ 

เขียนรายงานการวิจัย และ 

มคอ. 5 

-  เพื่อสรุปรายงานการ

วิจัย 

-  เพื่อสรุปบริบทชุมชน 

-  เพื่อสรุปปัญหาของ

ชุมชน 

- เพื่อสรุปผลการ

เรียนรู ้

- เพื่อเผยแพร่การวิจัย 

และ เทคโนโลยี 

 

-  การสรุปผล

การวิเคราะห ์/ 

สังเคราะห์ 
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3. แผนกำร ด ำเนินกำรวจิัยระยะที่ 2 ตามกระบวนการบูรณาการฯ หลังระยะที่ 1 

เป็นช่วงเวลาของการด าเนินงานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยจัดเวทีสรุปผลการ

ปฏิบัติการกับชุมชน เพื่อน าทางเลือกในการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ในชุมชน 

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรวจิัย (อุปกรณ์กำรวจิัย, โครงสร้ำงพื้นฐำน ฯลฯ) 

 1. ที่มอียู่แล้ว 

  ข้อมูลแนวทางการพัฒนาสถานศกึษาในชุมชน 

 2. ที่ตอ้งการเพิ่มเติม 

  ครุภัณฑ ์อุปกรณ์บางชนิด 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะหข์้อมูล 2 ลักษณะ คือ 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย

สถิตริ้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการประมวลข้อมูลจากเครื่องมือวิจัย 

น ามาสังเคราะห ์และเขียนเชิงพรรณนาตามประเด็นที่ศึกษา 

 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือโดยสร้างรูปแบบเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลการศกึษาภาคสนาม 7 รูปแบบ คือ น าไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลการศึกษาภาคสนามไปให้ผู้เช่ียวชาญที่ท างานเกี่ยวข้องกับการศึกษาจ านวน  5 คน ได้

พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) ด้วยการค านวณค่าเฉลี่ย (ณัฏฐพงษ์ 

เจริญทิพย์. 2543: 234-235) โดยใช้สูตรดังนี้ 

  

 

เมื่อ  IOC แทน   ดัชนคีวามสอดคล้อง 

 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญ

ทั้งหมด 

 n  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

IOC   =    nR   

        ตำรำงท่ี 3.2 (ต่อ) การด าเนินกิจกรรมระยะที่ 1 
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  หากผลการค านวณที่ได้ในแตล่ะหัวข้อมคี่า 0.5 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมินแต่

ในที่นี้จะแยกเป็นระดับ ดังนี้ 

 0.50-0.69 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

 0.70-0.89 อยู่ในระดับ มาก 

 0.90-1.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

      

2. สถิติที่ใช้ในการค านวณได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ 

 
 




